Jaarverslag 2021 PVGE-Best
Terugblik Algemene Leden Vergadering 2021

De Algemene Leden vergadering werd niet zoals op de gebruikelijke manier in ’t
Tejaterke gehouden maar via een ZOOM-verbinding vanuit het Senioren Trefpunt.
35 Leden hadden zich hiervoor ingeschreven en konden op hun computer, tablet
of gsm de vergadering volgen.
Vanwege de corona maatregelen had het bestuur besloten dat alleen de sprekers
(voorzitter, secretaris en penningmeester) en de mensen van de techniek
aanwezig zouden zijn en dat zij niet in beeld zouden verschijnen om de
loopbewegingen zo kort mogelijk te houden. Zodoende konden de ingelogde leden
elkaar wel zien maar de sprekers niet.
Ook het stemmen ging dit jaar anders. Konden leden voorgaande jaren hun stem
uitbrengen door het al of niet opsteken van de hand of hun goedkeuring laten
blijken met applaus, dit jaar kon men de stembriefjes aanvragen bij de secretaris
die hen deze toestuurde waarna zij de stembriefjes weer ingevuld bij de secretaris
konden inleveren. Tevens was hierop de mogelijkheid om eventuele vragen of
opmerkingen te vermelden.
Was de kritiek vorig jaar nog dat de vergadering wat te lang duurde, dit jaar was
het in vijf kwartier bekeken, ook al omdat er geen pauze gehouden werd en voor
de rondvraag bijna geen vragen gesteld waren.
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Nadat secretaris Christ Tunders het jaarverslag over 2020 had voorgelezen, legde
penningmeester Rob Bol vervolgens uit welke consequenties de corona
beperkingen voor de financiële situatie van de vereniging in totaliteit en de clubs in
het bijzonder hebben gehad. De notulencommissie had de notulen van de
ALV2020 goedgekeurd en de kascontrolecommissie had vastgesteld dat de
boekhouding op correcte wijze was gevoerd en dat de daaruit voortvloeiende
financiële rapportage een juist beeld gaf van de Balans en Resultatenrekening,
waardoor zij aan de Vergadering voorstelde aan het Bestuur decharge te verlenen
voor de financiële verantwoording over het boekjaar 2020. Zowel voor de notulen
als voor de financiële verantwoording werd dit door de Vergadering met algemene
stemmen aangenomen.
De Statuten waren in 2020 aangepast en daardoor moest het Huishoudelijk
Reglement ook worden gewijzigd. Dit is door de leden in de vergadering
goedgekeurd.
De leden van de Verenigingsraad, bestaande uit Ans Smits, René Hendriks, Mat de
Vaan en Herman Wester konden vanwege de corona maatregelen niet fysiek verslag
doen. Het verslag van de Verenigingsraad was op de website geplaatst en daarop
te zien door de leden.
Door de gewijzigde statuten wijzigde ook het aantal afgevaardigden die zitting
mogen nemen in de Verenigingsraad. Was dit voorheen afhankelijk van het aantal
leden van een lokale vereniging, door de gewijzigde statuten mogen nog maar 3
afgevaardigden per lokale vereniging naar de Verenigingsraad. René Hendriks had
besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen, waardoor de huidige afvaardiging
van PVGE-Best nu bestaat uit Ans Smits, Mat de Vaan en Herman Wester. De
leden hebben ingestemd met hun benoeming.
Voorzitter Cor van den Bosch memoreerde in zijn jaarrede dat gezien de geringe
daling in aantal leden en het aantal clubs we ondanks corona 2020 redelijk zijn
doorgekomen.
De voorzitter sprak de hoop uit verder te kunnen gaan op de ingeslagen weg en
voor 2021 de plannen weer spoedig te kunnen oppakken zodra dit weer kan. Ook
de samenwerking met de KBO in de SeniorenRaadBest zal gecontinueerd en
uitgebreid worden. Het gebruik van het Senioren Trefpunt zal worden gestimuleerd
en sociale projecten zullen ook alle aandacht krijgen.
Ook zullen voor de oudere/eenzame senioren en alleenstaanden allerlei
initiatieven worden uitgezet. Het project ‘Krachtenbundeling’ zal worden voortgezet
en naar aanleiding van het ‘Behoefte onderzoek senioren’, wat door de gemeente
wordt gedaan, zal worden bekeken welke behoeftes onder de mensen leven.
De koers van PVGE Best zal ook gericht zijn op interactie met onze 7 andere
zusterverenigingen om meer mogelijkheden voor onze leden te creëren, zodat zij
ook bij andere lokale PVGE-verenigingen activiteiten kunnen vinden waaraan men
mee zou willen doen.
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Samenwerking met KBO-Best m.b.t. bovenlokale belangenbehartiging, zaken op
provinciaal gebied en pensioenen zal geïntensiveerd worden, zodat we een sterker
signaal naar de overheid kunnen geven.
Verder bedankte de voorzitter alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet voor de
vereniging. Want met name door deze vrijwilligers kan de vereniging haar leden
bieden wat we tot nog toe doen.
In de Algemene Leden Vergadering namen we afscheid van Chris Geerts die van
2015 t/m 2016 bestuurslid voor PR&Communicatie en vervolgens van 2017 t/m
2021 bestuurslid en voorzitter van de Evenementencommissie is geweest.
Tevens was hij van 2018 tot 2021 ook vicevoorzitter. Als zijn vervanger werd door
het bestuur Kees van Haaren voorgedragen. Ook werd Luud Raaijmakers door
het bestuur voorgedragen voor de Collectieve Belangenbehartiging als vervanger
voor Toos de Groen, die in 2020 was teruggetreden als bestuurslid. Beiden
werden door de Algemene Leden Vergadering benoemd.
Truus Emmers, Chris Geerts, René Hendriks en Mart Jacobs werden door de
Algemene Leden Vergadering benoemd tot Lid van Verdienste van de lokale
vereniging PVGE-Best vanwege hun bijzondere inzet voor de vereniging.
Vanwege de corona maatregelen kon voorzitter Cor van den Bosch hen de
oorkondes met bijbehorende speldje niet fysiek overhandigen, maar hij heeft
deze later persoonlijk bij de mensen thuis overhandigd.
Nellie Leijtens, Lieve Callens, Diny van de Biggelaar, Walter Leenders en MarieLouise Matheeuwsen vielen de eer te beurt om het ‘Schouderklopje’ te mogen
ontvangen voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Ook aan hen heeft de
voorzitter thuis een presentje overhandigd.

Verslag van Verenigingsjaar 2021
Bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit:
- Annelies Berende – individuele belangenbehartiging 3e termijn
- Cor van den Bosch – voorzitter 2e termijn
- Christ Tunders – secretaris/vice voorzitter 2e termijn
- Sjef van Gastel – club coördinator 2e termijn
- Rob Bol – penningmeester 1e termijn
- Kees van Haaren – coördinator Evenementencommissie 1e termijn
- Koos Mulder – PR&Communicatie 1e termijn
- Luud Raaijmakers – collectieve belangenbehartiging 1e termijn
De bestuursvergaderingen werden in 2021 grotendeels in het Senioren Trefpunt
gehouden. Vanwege de corona maatregelen konden we niet in Bestwijzer terecht.
Vanaf november konden we weer in Bestwijzer vergaderen.
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Het bestuur heeft in 2021 een tweetal projecten opgestart:
1. Project maandevenement waarin samengewerkt wordt met een aantal
sportverenigingen in Best.
2. Project GezondBest samen fit in samenwerking met de
SeniorenRaadBest.
Deze projecten zijn bedoeld om te trachten meer mensen aan het bewegen te
krijgen en gezond en fit te blijven.
Het bestuur heeft een enquête onder de leden uitgebracht en ca. 200 leden hebben
die ook ingevuld en teruggestuurd. Hier zijn verschillende ideeën voor activiteiten
uit voort gekomen. Ook is uit de enquête gebleken dat clubs en activiteiten bij
senioren tot 70 jaar en sociale contacten bij senioren boven 70 jaar hoog scoren.

De bestuursleden van SeniorenRaadBest, KBO-Best en PVGE-Best hebben
elkaar op 15 september ontmoet in het Senioren trefpunt om elkaar eens
persoonlijk te leren kennen en gedachten uit te wisselen over verdere uitbreiding
van de samenwerking.

Commissies
Ook in 2021 konden vele activiteiten vanwege het coronavirus niet doorgaan. De
Evenementencommissie, Reiscommissie en Theater-commissie hebben hun
programma’s steeds maar weer moeten opschorten of moeten afzeggen. Tot
september zijn er geen activiteiten geweest.
Vanaf september konden er gelukkig nog wel enkele activiteiten plaatsvinden. Zie
hiervoor verderop in dit jaarverslag boekje de verslagen van de verschillende
commissies.

4

Evenementencommissie
Voor 2022 heeft de Evenementencommissie al een mooi programma
samengesteld. Hopelijk kan dit doorgaan, alhoewel nu al besloten is om het
carnavalsontbijt in februari niet door te laten gaan.
Theatercommissie
Met de theaterclub kon een tweetal voorstellingen bezocht worden en ook ‘Op
restaurant’ was weer volop actief met bezoeken aan twee restaurants.
Daarna werden de coronaregels weer aangescherpt door de overheid en moesten
de verder geplande activiteiten worden gecanceld.
Commissie Belastingservice
hielp bij het invullen van het belastingformulier, maar ook bij een aantal andere
financiële zaken rondom huur-en zorgtoeslag.
Commissie De Handreyking
zorgde voor hulp bij het op orde brengen en houden van de administratie van
onze leden. Zij deden kleine klusjes in huis. Leden met vragen over wonen en
zorg konden terecht bij onze cliëntondersteuner.
De werkgroep Vreugde en Verdriet (onderdeel van De Handreyking) maakte,
schreef en bezorgde of verstuurde wenskaarten en soms een bloemetje bij
vreugdevolle of verdrietige gebeurtenissen. Ali Martis kon afgelopen jaar om u
bekende redenen nog niet op ziekenbezoek thuis, in zieken- of verpleeghuis. We
hopen dat dit de komende tijd wel mogelijk gaat worden.

Kerstviering
Voor de kerstviering waren ook al mooie
plannen gemaakt om weer eens een
gezellige kerstviering met zijn allen in het
Heerbeeckcollege te kunnen houden.
Echter deze kon vanwege de landelijk
aangescherpte
coronaregels
niet
doorgaan. Daarom had het bestuur
besloten, zoals vorig jaar, alle leden een
tegoedbon te geven die ingewisseld kon
worden voor een kerstpresentje bij de
Plus in het centrum van Best.
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Clubs
Vanaf juni begonnen voornamelijk de buitenclubs weer langzaam op te starten. Zo
konden verschillende clubs hun activiteiten vanaf september weer grotendeels
oppakken totdat medio november het aantal corona besmettingen weer toenam en
de regering strengere maatregelen afkondigde.
Het aantal clubs binnen de vereniging is wederom uitgebreid. De Klassieke
muziekclub onder leiding van Jarmila Pavel waarin zij fragmenten laat horen van
muziek met een bepaald thema waarna de leden kunnen aangeven welke indruk
de betreffende muziek op hem of haar maakt.
Binnen de vereniging zijn 30 clubs actief waaronder 2 genealogieclubs,
3 leesclubs, 2 schilderclubs en maar liefst 5 yogaclubs.

Vrijwilligers
Eenmaal per jaar wil het bestuur van de PVGE graag haar blijk van waardering
tonen aan haar ca. 120 vrijwilligers voor hun bijdrage aan onze vereniging. Zonder
onze vrijwilligers zou de vereniging niet bruisen van activiteit. Kon in 2020 vanwege
de corona maatregelen geen vrijwilligersdag worden georganiseerd, in 2021 kon
dat gelukkig weer wel. Op woensdag 22 september zijn ca. 90 vrijwilligers in
2 bussen vanaf de parkeerplaats Den Ekker vervoerd naar de Abdij van Postel in
Mol (B). Daar werden rondleidingen gegeven door verschillende gidsen. Na afloop
werden de vrijwilligers naar de Kaasboerin gereden voor een abdij broodmaaltijd.
Daarna vertrokken de bussen weer richting Best.

Rabobank clubactie
Dankzij de stemmen van de leden van de Rabobank heeft onze vereniging uit de
Rabobank-clubkas campagne een bedrag van € 309,79 geschonken gekregen. Dit
geld zal gebruikt worden voor een meezing middag voor alle senioren van Best.
Hier zullen ook mensen aan mee kunnen doen die vanwege fysieke gebreken of
financiële situatie, normaal niet aan activiteiten mee kunnen doen. Zij zullen door
onze vrijwilligers opgehaald en teruggebracht worden, vergezeld worden en
verwend worden en dit alles zal aan deze gasten geheel gratis worden
aangeboden.

Infomiddag
Gelukkig kon de informatiemiddag
op 15 oktober in ’t Tejaterke wel
doorgaan. Er kwamen zo’n 80
mensen op af die verwelkomd
werden met een kopje koffie of
thee met iets lekkers daarbij en
met de verstrekte consumptiebonnen kon men tussendoor een
drankje aan de bar krijgen.
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Het was een gezellige middag waarbij de PVGE-clubs zich presenteerden aan de
belangstellenden. Zij konden ook zien wat de PVGE-Best doet aan belangenbehartiging en service aan de leden, zoals het invullen van belastingpapieren,
klussen aan huis of tuin en hulp bij de thuisadministratie. De bezoekers werd
gevraagd een enquêteformulier in te vullen. 30 mensen deden dat en daaruit is
een goed beeld gekomen wat de behoefte zoal onder de senioren is. De middag
was succesvol en heeft enkele nieuwe leden opgebracht.

Leden
Op 1 januari 2021 bedroeg
het aantal leden 1138.
In 2021 zijn 55 mensen lid
geworden en 50 leden
hebben hun lidmaatschap
opgezegd.
22 mensen zijn overleden.
Op 31 december 2021 namen
88 deelnemers (leden van
andere PVGE verenigingen)
deel aan activiteiten van onze
vereniging.
790 leden waren ook lid van
één van de 30 clubs,

Peildatum 31-12

We zijn nog lang niet klaar met die Corona en mogen alleen maar hopen dat het
virus snel onder controle gehouden kan worden en zich net als een griepvirus zal
manifesteren zodat we de draad weer vanouds kunnen oppakken en ons gezellig
verenigingsbestaan kunnen voortzetten met tal van activiteiten in clubs, reizen en
evenementen.
Best, 31 december 2021 – Christ Tunders, secretaris
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Bijlage 1: Overzicht clubs en andere activiteiten
A. Clubs
Voor deelname is clublidmaatschap vereist.

Club
Biljartclub
Bordspelenclub
Bridgeclub
Computergebruikersclub
Fotoclub
Genealogieclub

Clubcoach

Jeu de Boules club

Sjef van Gastel
Paul Holtermans
Ina Lodewijks
Rob Bol
Hans Roosing
Koos Mulder
Cor de Groen
Fridus Draaijer
Yolanda van den
Bosch
Corry Bolhuis

Kaartenmakersclub
Klassieke muziek
Leesclubs
Nordic Walking
Nordic Fitnessclub
Postzegelclub
PVGE koor
PVGE orkest
Rikclub
Schilderclub maandag
Schilderclub dinsdag
Theaterclub
Treinreisclub
Wandelclub
Yogaclub
Zanggroep BestLeuk

Hanny v.Laarhoven
Jarmila Pavel
Ton Vermaesen
Ria van de Ven
Adrie Brands
Hans van Bekkum
Rien van Hoppe
Jos van Rooij
Christ Tunders
Liesbeth Damen
Suzanne Rood
Wim Zijlstra
Cor van den Bosch
Nelleke Blitterswijk
Ans van der Steen
Ton van der Steen

Gymclub
Handwerkclub
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Telefoon
0683214814
0614702716
0616280871
373814
0624474974
0639681065
0648474186
0642236529
0640303609

Leden
1 jan. 31 dec.
6
8
9
9
87
83
35
30
17
16
17
15
16
7

12
7

395422

24

25

399266
0649596898
371741
391623
395829
371081
311040
399131
391623
0621483036
324888
372373
0650638128
0612269680
396098
396098
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0
17
17
27
10
50
13
24
22
11
97
118
27
49
82

9
18
16
13
29
9
43
13
26
22
11
98
111
28
55
81

B. Andere activiteiten
Hieraan kan iedere PVGE-lid deelnemen.
X = aanmelden met een inschrijfformulier in de Nieuwsbrief of website.
C = aanmelden bij de genoemde contactpersoon

Activiteit

Contactpersoon

Bus- en vliegreizen

Cor van den Bosch

0650638128

X

Evenementen

Kees van Haaren

0499393671

X

Op restaurant

Corrie Hijnen
Wim Steenks
Marie-Louise Matheeuwsen
Ria Prinsen
Leo de Wals

0610070116
0683335445
395036
397329
310309

X

Paul de Lange

396905

C

Computerhulp

Joost van Hak

0621404138

C

Klushulp

Harry Zenner

390236

C

Vervoershulp

Annelies Berende

0636514118

C

Cliëntondersteuning

Annelies Berende

0636514118

C

Ziekenbezoek

Ali Martis

371175

C

De Handreyking
Vreugde en Verdriet
Belastinghulp en
Financiële ondersteuning
Hulp bij thuisadministratie
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Bijlage 2: Clubverslagen
Ook binnen de clubs is in 2021 niet veel maar toch wel het een en ander veranderd.
De pandemie van het corona virus heeft ook ons natuurlijk wel parten gespeeld.
Als nieuwe club is opgericht, Klassieke muziek onder leiding van Jarmila Pavel.
Hiervoor is in het Senioren Trefpunt de muziekinstallatie aangepast.
Tevens heeft de Senioren Raad geld ter beschikking gesteld om een groot
tv-scherm aan te kopen. Deze is inmiddels gemonteerd, diverse clubs maken hier
dankbaar gebruik van, maar ook vele andere evenementen kunnen we hierop laten
zien voor belangstellenden.
Bij de bridgeclub heeft Dick Abbink eind van 2021 afscheid genomen als coach,
Ina Lodewijks neemt het stokje over.
Ook bij het orkest heeft Trees Brands haar taak aan Jos van Rooij gegeven.
De handwerkclub kon na heel lang wachten ook weer in de ontmoetingsruimte van
de Archipel aan de gang. Helaas er kwam weer meteen de handrem op. Wel is
Yolanda v.d Bosch zo vriendelijk geweest om als begeleider op te gaan treden.
Bij de yoga zijn nu inmiddels al 5 clubjes van 12 personen actief.
Kees van Haaren en Sjef van Gastel gaan de traditie van de meerdaagse fietstocht
begin juli ook weer organiseren, er was ruim voldoende belangstelling, en zodra
daar meer over bekend is komt het in de uitgave van de Actief.
Het Senioren Trefpunt was ook weer opgestart, waar o.a. 10 PVGE clubs een plek
hebben en er 4 inlooptijden zijn voor gezellig koffiedrinken.
Tevens vind er koersballen en kienen plaats, maar ook hier is in december alles
helaas weer op een lager pitje gezet van wege de maatregelen van bovenaf.
Als er belangstelling is voor een van de vele activiteiten van de PVGE en of
Senioren Trefpunt, dan zijn er twee complete jaar overzichten gemaakt, op te
vragen via een mailtje bij mij (clubcoordinator@pvge-best.nl).
Sjef van Gastel

Biljartclub
Onze club speelt al jaren in zaal de
Wolverlei, onderdeel van buurthuis De
Kadans gelegen in het Wilhelminadorp.
Het afgelopen jaar is net als met vele
andere clubs eentje van vallen en opstaan
geweest.
Het corona virus heeft ook ons vele parten
gespeeld.
Pas in juni zijn we weer gaan spelen.
Ons gevuld potje met geld hebben we niet
gebruikt.
Onze contributie blijft voor 2022 hetzelfde als in 2021 € 15,00. We hebben
afgesproken om toch wel weer een keer ergens te gaan biljarten en lunchen en
dan betaald ieder zijn deel.
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En als we dan gaan, waarschijnlijk toch weer in de mooie accommodatie van
CAVES in Wintelre, met diverse grote en normale biljarts, en dan toch maar
proberen om het gemiddelde te verhogen
Door de verschillende zaken te verdelen en anders te regelen, hebben we het
verlies van onze coach opgevangen, en kan het biljarten nu gewoon doorgaan, wel
blijven we op zoek naar een of twee biljarters om de onderlinge competitie wat
spannende te maken.
Aanmelden kan bij Sjef van Gastel 0683214814 of via de mail.
vangastelsjef@gmail.com

Bordspellenclub
Zover als mogelijk was, hebben we toch
wel
kunnen
spelen
dit
jaar.
Ons clubje van dinsdag telt 4 leden, de
donderdagavond groep 5 leden. We
spelen alleen als we met minimaal 3
spelers zijn. Ondanks ons enthousiasme
is het nogal eens niet doorgegaan. Zo zal
het met de meeste clubs dit jaar wel zijn
gegaan. We hopen echt op betere tijden.
Paul Holtermans

Bridgeclub
Hoewel er in 2021 weinig is gebeurd m.b.t.
het bridgen bij de PVGE-Best is er wel
steeds onderling contact geweest tussen
de organisatie (clubcoach van de
bridgeclub en medewerkers van de
PVGE) en de Kadans.
Op vrijdagavond 5 november jl. is er
gebridged in de Kadans, het was de
eerste keer en tevens de laatste keer in
2021, dit alles als gevolg van de
coronaproblematiek.
Op deze avond heb ik aan de aanwezige leden meegedeeld (40 van de in totaal
78), dat ik met ingang van vrijdag 7 januari 2022 om gezondheidsreden zal stoppen
als coach van de bridgeclub.
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Mijn opvolgster wordt Ina Lodewijks. Zij brengt de nodige ervaring mee, want zij is
jarenlang voorzitter geweest van de dinsdagavondbridgeclub BBC’ 91.
Zowel Walter Leenders, die het computergebeuren behartigt, als Tiny en Frans
Hendrikx, die samen de barwerkzaamheden voor hun rekening nemen, alsmede
de materialen op de tafels plaatsen en aan het einde van de speelavond weer
opruimen, blijven hun taken uitoefenen.
Na afloop van het bridgen zorgt Frans Hendrikx ervoor dat de baropbrengst bij de
penningmeester van de PVGE-Best terecht komt.
Het is te hopen dat in 2022 de activiteiten van de bridgeclub weer snel vervolgd
kunnen worden.
Dick Abbink

Computergebruikersclub
Zoals de meeste clubs is de Computergebruikersclub ook dit jaar weer door corona
beperkt in het aantal fysieke bijeenkomsten. Vanaf juli zijn we toch begonnen met
bijeenkomsten, waarbij door de ruime opstelling van tafels en stoelen de veilig
geachte onderlinge afstand kon worden bewaard. We zijn 6 keer bij elkaar
geweest, waarbij ongeveer de helft van de
30 clubleden aanwezig was. Vermoedelijk
is toch de vrees voor besmetting voor een
aantal leden de reden geweest om niet
naar de club bijeenkomst te gaan.
Daarnaast zijn op onze gedeelde
OneDrive-map dit jaar 20 documenten
geplaatst over diverse onderwerpen;
sommige zijn tijdens de bijeenkomst
besproken, andere spraken voor zichzelf
voor in dat onderwerp geïnteresseerden.
Ook heeft Peter van den Tillaard ervoor
gezorgd dat allerlei tijdschriften, nieuwsbladen en speciale uitgaven voor alle leden
beschikbaar zijn via de gedeelde OneDrive map.
Kortom, ook al konden we als club slechts gedeeltelijk functioneren, het heeft de
in de ontwikkeling van computergebruik geïnteresseerde leden niet aan leesvoer
ontbroken.
Wij hopen komend jaar weer normaal als club te kunnen functioneren!
In de eerste 3 maanden heb ik voor 6 cursisten een workshop geavanceerd gebruik
van Word gehouden. Aan de reacties te horen heel zinvol geweest. Wellicht in
2022 nog eens een workshop organiseren.
Rob Bol
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Fotoclub
Het clubjaar 2021 is wederom met ZOOM
online bijeenkomsten gestart. Het aantal
deelnemers blijft met ca 10 leden redelijk
constant. De sfeer tijdens de ZOOM
meetings is prima. Er wordt druk met
elkaar gepraat en gelachen. Natuurlijk
worden ook de foto’s besproken en
diversen gewaardeerd met de bekende
Ster. Screencopy’s van de Ster foto’s
worden achteraf aan de leden verstuurd,
zodat ook de niet aanwezigen binding houden met de fotoclub. De ZOOM online
bijeenkomsten zijn t/m eind Juni aangehouden. Begin 2021 is het Trefpunt
opgesierd met mooie grote 60x40 cm fotoafdrukken van de eigen leden. Na alle
Corona ellende gedurende de eerste 6 maanden is het nu tijd voor een uitstapje.
Op Vrijdag 2 Juli hebben we de “Bevrijdende Vleugels” bezocht en aansluitend een
lunch in ’t Boshuys. Vrijwel alle leden waren hierbij aanwezig. Na de zomer
vakantie zijn we verder gegaan in het Trefpunt met de clubbijeenkomsten.
Hierbij worden onze foto’s gepresenteerd met een beamer op een projectiescherm.
Als club zijn we hierover niet altijd tevreden, omdat er veel kleurafwijkingen zijn
t.o.v. een computerscherm. In November is het idee gekomen om een Smart TVaan te schaffen, welk mogelijk ook bruikbaar is voor oa. de Computerclub en het
PVGE bestuur. Echter na overleg met de Seniorenraad Best (SRB) is besloten, dat
de SRB deze aankoop zal financieren. Alle gebruikers van het Senioren Trefpunt
(PVGE, KBO, bewoners "Op 't Heerbeeck" en overige 50+ Trefpunt bezoekers)
hebben daardoor profijt van deze TV. Begin Dec is een 75” Philips TV gekocht en
samen met oa. Sjef van Gastel opgehangen in het Trefpunt. We zijn heel blij met
dit fantastische scherm, zodat de laptop hierop rechtstreeks aangesloten kan
worden. Ook de normale KPN TV uitzendingen kunnen bekeken worden.
Kortom een hartelijk dank gaat uit aan de SRB, namens heel veel 50+ senioren in
Best.
Hans Roosing
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Genealogieclub
Gelukkig zijn een groot deel van het jaar
de bijeenkomsten van de clubs 1 en 2
door kunnen gaan. Wat wel de intentie
was, het organiseren van excursies en
lezingen, is niet door kunnen gaan met
uitzondering van de “Fietstocht door
historisch Best”, pas helemaal aan het
eind van het jaar. Leuk intermezzo was
het ophalen van herinneringen tijdens
bladeren door foto’s op de Facebooksite
“Best zoals het was”. Het is nog steeds de
intentie om lezingen en andere evenementen te organiseren, het streven is eens in de 3 maanden. Voor 2022 is er al
een voorstel voor een evenement en zijn al enkele namen bekend van mogelijke
sprekers. Door coronabeperkingen zijn bezoeken aan archieven nauwelijks
mogelijk geweest, hopelijk kan dat volgend jaar ook weer starten en kunnen dan
ook afspraken worden gemaakt voor excursies. Gestaag vorderen de groepsleden
van beide groepen met hun speurtocht naar voorouders, tijdens de bijeenkomsten
vaak geholpen door een van de collega’s onder het motto “Twee weten meer dan
één”. Net als vorig jaar is door de coronabeperkingen is geen gebruik gemaakt van
het budget gereserveerd voor excursies en lezingen, en is zelfs aangegroeid door
de betaalde contributie. Het wordt derhalve opnieuw doorgeschoven naar het
volgende jaar, maar om het budget niet te ver te laten aangroeien is voorgesteld
om van de leden die over 2021 contributie hebben betaald geen contributie over
2022 te laten betalen.
Cor de Groen en Koos Mulder

Gymclub
We zijn afgelopen jaar door Covid-19
helaas minder actief geweest, de helft van
de gymlessen zijn uitgevallen. Onze
gymlerares, Sandra heeft ons die periode
voorzien van schriftelijke thuislessen. Het
aantal gymleden schommelt rond de 12 en
afgelopen jaar hebben 4 personen hun
lidmaatschap om diverse redenen
opgezegd. Helaas is Roy Bergmans
plotseling van ons heengegaan. We
verwachten binnenkort weer uitbreiding
want dat is i.v.m. kosten en natuurlijk de
gezelligheid zeer wenselijk. Mocht u zich aangesproken voelen en uw conditie en
daarmee uw gezondheid willen verbeteren kom binnen voor een kennismaking en
een proefles. Op naar een positief en sportief 2022!
Fridus Draaijer
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Handwerkclub
Opgericht 2 maart 2018.
Doelstelling: Het in een gezellige sfeer
met elkaar handwerken, zoals breien,
haken, borduren en quilten.
Clubcoach is Yolanda van den Bosch.

Jeu de Boulesclub
Jeu de Boulesclub
Wij sluiten 2021 af als een bijzonder jaar.
De corona heeft veel teweeggebracht.
We hebben een poos niet kunnen boulen.
Toen we eindelijk weer konden beginnen
zijn we gestart met 2 maal in de maand.
In de pauzes wordt er weer veel
bijgepraat. Het jaar afsluiten was helaas
niet mogelijk wederom door de corona.
Het nieuwe jaar gaan we hopelijk weer
starten met boulen. Wij boulen iedere 2e
vrijdagmiddag van de maand en wel bij
P.C.Amitie aan de Ambachtsweg 5.
Afhankelijk van het weer spelen we binnen of buiten. Je kunt altijd komen
proefdraaien maar neem dan even contact op met de clubcoach Corry Bolhuis.
Corry Bolhuis
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Kaartenmakersclub
Inmiddels bestaat de club ongeveer 17
jaar. Er zijn in die tijd al heel veel mooie
kaarten gemaakt.
We zijn nog steeds een heel enthousiast
clubje en bestaan uit 9 leden. We maken
kaarten voor elke gelegenheid je kunt het
zo gek niet bedenken. Iedere maand
proberen we een workshop te doen dan
maken we allemaal dezelfde kaart met
onze eigen materialen en kleuren, zodat
er toch allemaal verschillende kaarten
ontstaan, Afgelopen jaar zijn er door de
corona epidemie veel gezellige dagen uitgevallen. Maar we hebben gelukkig een
fantastische locatie bij het Senioren Trefpunt en inmiddels zijn we weer volop bezig
met kaarten maken. Mocht U ook eens Uw creativiteit uit te willen proberen met
het maken van een mooie kaart. Kom dan gezellig langs op de 2 e en 4e woensdag
van de maand zijn we van 9.30 uur tot 12.00 uur in het senioren trefpunt te vinden,
Er zijn ook heel veel materialen aanwezig zodat je niet meteen alles hoeft te kopen.
We zijn ook in het bezit van een elektrische stansmachine.
Hanny Laarhoven

Klassieke muziekclub
De klassieke muziekclub voor PVGE en KBO- leden zal in januari
2022 van start gaan met zo'n 17 leden.
De voorbereidingen hiervoor werden al getroffen in 2020: direct
na de eerste corona-golf van maart/april was er contact met Sjef
van Gastel van het Seniorentrefpunt.
Het duurde echter nog ruim een jaar voordat we op vrijdag 5
november
2021
een
startbijeenkomst
organiseerden,
coronaproof en met QR-code-scan.
Daar kwamen maar liefst 27 geïnteresseerden op af en 17
mensen schreven zich in voor de klassieke muziekclub (en daarvan 5 nieuwe
PVGE-leden!)
In 10 maandelijkse bijeenkomsten zullen diverse thema's aan bod komen,
variërend van opera's en ouvertures tot symfonieën en Russische componisten.
De clubbijeenkomsten krijgen een interactief karakter waarbij de deelnemers
ervaringen uitwisselen over bijv. klassieke concerten, maar ook ervaringen mbt
boeken over klassieke muziek of TV programma's als Podium Witteman en
Maestro. Daarnaast zijn er plannen om wellicht een lunchconcert of film over
opera/ballet te bezoeken. Op naar een mooi muzikaal 2022 met elkaar!
Jarmila Pavel
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Leesclub

Opgericht 29-1-2016.
Doelstelling: Om de 5 á 6 weken bij een deelnemer thuis boeken bespreken.
Door Corona zijn in 2021 ook heel wat bijeenkomsten niet doorgegaan.
Toen het weer mocht in september 2021 zijn we weer opgestart maar eind
december is daar weer een einde aan gekomen.
Ton Vermaesen.

Nordic Fitnessclub
Voor het schrijven van dit jaarverslag
van onze nordic fitnessclub lees ik
even het jaarverslag van 2020 door.
De corona-crisis was toen het
belangrijkste gegeven voor dat jaar. In
2021 hebben we het hele jaar min of
meer gelopen zoals gewoonlijk met
niet veel belemmeringen. We namen
iets meer afstand dan gewoonlijk en
voor de koffie hadden we een QR-code
nodig. De opkomst is iets minder geweest dan vorige jaren. Corona, blessures,
vakanties en het weer speelden hierbij een rol.
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Op dit moment lopen we met twee groepen, de maandag- en de woensdaggroep.
Samen tellen we 25 leden. In 2021 zijn ongeveer 4 leden afgehaakt en is er een
zelfde aantal bij gekomen. We hebben ook enkele aspirant-leden gehad die, omdat
voor hen de inspanning te zwaar bleek, na enkele keren afhaakten. De activiteit
vraagt een zekere fitheid en die heeft niet iedereen.
Het uitvoeren van lenigheidsoefeningen en krachttraining is een wezenlijk
onderdeel van het nordic fitness. Hier houden we dus aan vast. We lopen ongeveer
een uur, doen een kwartier lenigheidsoefeningen en een kwartier krachttraining
met behulp van fitnesselastieken. Van half elf tot tien voor elf drinken we koffie bij
het Joe Mann-paviljoen, als dit tenminste open is.
Ik sluit af met dezelfde woorden dan vorig jaar:
De sfeer in de groepen is heel goed, iedereen doet enthousiast mee en heeft het
prima naar de zin.
Adrie Brands

Nordic walkingclub
Elke maandag- en vrijdagmiddag starten
we om 13.30 uur vanaf de blokhut aan de
Boslaan. De meesten komen op de fiets.
We vertrekken met wie aanwezig is. Het is
een intensieve vorm van wandelen met
behulp van twee poles (stokken). Het is
ontspannend, je bent buiten in de natuur
en geeft je een fijn gevoel. Door een heel
andere houding en door het bewegen met
die polestokken word je niet moe van het
lopen.

Dat is het geheim van Nordic Walking. Verdere voordelen zijn: het ontlast de
heupen en knieën en je hebt meer stabiliteit en balans. Een cursus vooraf is echter
wel aan te bevelen. De club bestaat uit 10 leden, waarvan 7 vrouwen en 3 mannen
en uitbreiding is zeer welkom. In 2021 hebben we ondanks de corona maatregelen,
die voor buitenactiviteiten niet meer zo streng waren toch regelmatig kunnen lopen.
Voordat half november de corona maatregelen weer werden aangescherpt en de
horeca om 17.00 uur moest sluiten, hebben we met zijn allen nog gezellig
‘potverteerd’ bij Il Gusto. Wilt u eens een keertje meelopen, u bent van harte
welkom. Mocht u nog meer informatie willen, kunt u mij ook altijd bellen op tel.
391623.
Ria van de Ven
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Op Restaurant
Het jaar 2021 is een sober jaar geweest
voor Op Restaurant. Door de 1,5 meter
afstand die we moesten houden in de
Restaurants was het pas in oktober
mogelijk om weer Op Restaurant te gaan.
We zijn dan ook enthousiast begonnen
met 80 deelnemers naar Chin.Ind.
Restaurant An Fong. Ook in november
was het mogelijk om naar Prinsenhof te
gaan met 75 leden. Daarna viel het weer
stil door alle beperkingen. Vol goede
moed zijn we toch alweer voor 2022 aan
het plannen, maar voorlopig weten we niet waar we aan toe zijn. We houden moed
en hopen dat 2022 een beter jaar wordt.
Wim Steenks en Corrie Hijnen

Postzegelclub ‘Onder de loep’
Afdeling best heeft als enige binnen de
PVGE een postzegel ruilclub.
De club heeft op dit moment 9 leden, m/v.
De contributie van deze club is gratis
omdat we gebruik mogen maken van het
Senioren Trefpunt te Best aan de
Molenveste. We komen 12 keer per jaar
bijeen en wel elke 2e woensdag van de
maand tussen 13:30 en 16:00 uur.
Onze leus is “Hoe meer leden hoe meer
ruilplezier”. Wilt u eens een kijkje komen
nemen neem dan even contact op met onze clubcoach:
Hans van Bekkum, Telefoon: 0499371081, GSM: 0627870247, of
E-mail: hansvanbekkum42@gmail.com
Hans van Bekkum
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PVGE Zangkoor
Het PVGE koor heeft in 2021 helaas maar
een kort samenzijn gehad.
Het PVGE koor heeft in 2021 slechts van
één bijeenkomst maar kort kunnen
genieten voor leden die toch heel graag
elkaar eens wilden ontmoeten in deze
moeilijke corona tijd.
Dat was op woensdagmorgen 15
september om 10.30 uur bij Buutvrij aan
de Heuveleindseweg 6 in Best.
Bij goed weer konden we buiten zitten of
anders in de grote hal op gepaste afstand.
Het was een bijzondere morgen dat we zo elkaar eens zagen.
Het deed de leden goed om onze dirigent weer te mogen begroeten.
Er moest begrijpelijk ook gezongen worden vanwege enkele jubilarissen en
jarigen.
Jammer dat er verder in 2021 geen bijeenkomsten meer gehouden mochten
worden.
Maar we hopen dat 2022 er beter uit gaat zien.
Rien van Hoppe

PVGE-orkest ‘Beste klanken’
Het verslag over 2021 wordt voor een
heel groot gedeelte overschaduwd door
minder prettige gebeurtenissen. Maar het
moet gezegd worden: we blijven positief
gestemd. Bij het lezen van de onderlinge
correspondentie in onze app-groep is het
hartverwarmend om al de betrokken
reacties naar elkaar toe te aanschouwen.
Onze dirigent krabbelde langzaam weer
op, gehinderd zoals hij werd door zijn
gezondheid.
Op 25 februari kregen we het bericht dat Trees Brands ernstig ziek was en diverse
behandelingen in het ziekenhuis moest ondergaan. Gelukkig gaat het op moment
van dit schrijven weer goed met haar.

Jammer genoeg moest Trees als overenthousiaste clubcoach vanwege haar
gezondheid de functie van clubcoach neer leggen, maar als muzikant is ze gelukkig
behouden gebleven voor het orkest.
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Zij heeft zelf voor een nieuwe clubcoach gezorgd door Jos van Rooy te benaderen.
Hij heeft in het verleden zijn sporen verdiend als lid van de evenementen
commissie.
Op 2 september konden we weer repeteren met onze immer enthousiaste dirigent
Ad van de Wijdeven. Jammer genoeg moest hij na een aantal weken toch weer
verstek laten gaan. We vonden echter een zeer kundige vervanger in de persoon
van Pieter Bukkems
Op 15 oktober gaven we nog acte de précense op de info middag in “Het
Tejaterke”. Opnieuw echter gooide Corona roet in het muzikale eten.
8 november hadden we onze laatste repetitie met Pieter.
Jos van Rooij

Rikclub
Ook in 2021 hebben we weinig kunnen
kaarten. Het coronavirus hield ons allen
nog steeds in haar greep en toen we allen
eenmaal gevaccineerd waren dachten we
dat alles weer ‘normaal’ zou gaan worden.
Niets bleek minder waar te zijn. In
september waren we weer vol goede
moed gestart en blij elkaar weer te zien
om te kunnen kaarten. Echter half
november, toen de corona maatregelen
weer aangescherpt werden en het aantal
besmettingen weer behoorlijk opliep,
hebben we moeten besluiten de rikmiddagen voorlopig weer stil te leggen. Ook
onze laatste rikmiddag van het jaar en de traditionele afsluiting met een toernooitje
kon daardoor niet doorgaan. Of dit zo blijft moeten we afwachten, maar we hopen
dat we in 2022, nadat we allen een ‘boosterprik’ hebben gehad, weer kunnen
beginnen en ons lang geplande etentje bij An Fong kunnen gaan houden.
We zijn in 2016 begonnen met 12 leden en inmiddels gegroeid naar 27 leden. De
rikclub speelt van september tot en met april om de veertien dagen op
vrijdagmiddag in de foyer van ’t Tejaterke. We leggen een kaartje onder het genot
van een kopje koffie/thee, een biertje of wijntje.
Mocht u interesse hebben en een keer gezellig mee willen rikken neem dan contact
op met de clubcoach
Christ Tunders (0499391623) en hij houdt u op de hoogte wanneer we eventueel
weer van start kunnen gaan.
Christ Tunders
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Schilderclub op maandag
Tot 14 juni kon door Covid-19 niet
geschilderd worden.
Op 14 juni was iedereen gevaccineerd en
alle leden vonden het ook belangrijk dat
iedereen gevaccineerd was. Op afstand
werd door aantal leden weer begonnen
met schilderen.
Langzaamaan kwamen er meer leden, op
het hoogtepunt waren er 14 leden. Daarna
stak covid weer de kop op werd het aantal
weer minder.
Het buiten schilderen is ook dit jaar niet gelukt, maar om toch iets gezamenlijks te
doen zijn we op 28 oktober met zijn dertienen bij An Fong gaan dineren. Het was
een zeer geslaagde avond.
Op 13 december was de laatste schilderdag van dit jaar, maar wanneer we weer
gaan schilderen is nog een open vraag.
Dit jaar hadden we 22 leden, volgend jaar zijn dit er 15. Leden zijn gestopt door
ziekte, ouderdom of een voorkeur om met de camper op vakantie te gaan.
Om de schilderclub onder de aandacht te brengen en nieuwe leden te werven, heb
ik een artikel in de Schouw van januari 2022 geplaatst. Het was de laatste de
Schouw waar ik als redacteur aan mee werkte.
Liesbeth Damen

Schilderclub op dinsdag
Ons jaarverslag 2020 eindigt met de start van de lockdown in november van dat
jaar.
Pas eind mei 2021 konden we onze 2- wekelijkse schilders-activiteiten hervatten
met inachtneming van de corona maatregelen.
Tijdens dit jaar beëindigden 2 leden hun lidmaatschap. Eén lid verhuisde terug naar
zijn geboortegrond in Gelderland en het andere lid nam afscheid om haar
moverende redenen. Natuurlijk heel jammer en we zullen hen missen. Na de
informatiemiddag begin november meldde zich een nieuw lid.
Hoewel geen van onze leden schade
opliep als gevolg van corona, werden
enkele leden wel geconfronteerd met een
operatie waardoor sommige langdurig
afwezig waren. We hopen dat zij snel weer
mee kunnen doen.
Vorig jaar eindigde ik mijn jaarverslag met
de hoop dat de voorgenomen veiling van
werkstukken van onze en andere clubs
van de PGVE zou kunnen plaatsvinden.
Helaas kon dit ook dit jaar niet doorgaan.
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Of er voor een veiling het komend jaar gelegenheid is zal de toekomst moeten
uitwijzen. Net voor de nieuwe “lockdown” op 12 november kwamen we allemaal bij
elkaar voor een gezamenlijke lunch. Het was fijn om (bijna) iedereen weer te zien
in goede gezondheid en we hebben heerlijk bijgepraat. Immers een club heeft ook
een sociale functie en vooral in deze moeilijke en bizarre tijd.
Suzanne Rood

Theaterclub

In het jaar 2021 waren er in het voorjaar géén voorstellingen. De theaters hadden
nog geen voorstellingen in de aanbieding. Ook het busvervoer waar we vaak
gebruik van maken lag stil. Maar toch verscheen er later in het jaar een beetje licht
aan de horizon. Door een verruiming van de Corona regels bleek dichtbij hier in
Best In het Tejaterke de mogelijkheid zelfs met een Etentje vooraf een paar
voorstellingen te realiseren. We bezochten daardoor met een groot aantal deelnemers op 3 oktober de voorstelling Ode aan Barbra Streisand de zangeres op
die avond Anita van Hoof Het was een prachtig concert met op de achtergrond
videobeelden van weleer een avond met een zilveren randje.
Later op 19 november bezochten we het Cameretten Festival met drie verschillende acts van aankomende artiesten welke In de finale van het 55é editie in het
Luxor theater in Rotterdam de finale zullen spelen. Goed maar duidelijk voor een
wat jeugdiger publiek. Vooraf aan deze voorstelling hadden we een Chinees Buffet
een beetje als vanouds.
Wim Zijlstra
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Treinreisclub
De Treinreisclub begon 2021 met 117 leden. In het jaar is 1 nieuw lid toegetreden,
na die tijd waren er wegens Covid-19 maatregelen geen activiteiten meer waardoor
verder tijdens het jaar dat aantal niet verder toenam. Per aanvang aan het eind van
het jaar hebben 7 leden opgezegd, wij beginnen het nieuwe jaar met 111 leden,
waarvan twee deelnemers (een deelnemer is geen lid van PVGE-Best maar kan
als PVGE-lid elders of KBO-Best-lid wel lid van de treinreisclub zijn).

De treinreisclub beoogt haar leden jaarlijks 7 reizen aan te bieden. Een werkgroep
van 14 leden, in 7 koppels van twee bereidt de reizen voor. An Kooijmans nam na
vijf jaar reizen organiseren afscheid en werd opgevolgd door Nellie van Laarhoven.
Verder bestond het team uit de koppels Lenie Rijkers (nu een koppel met Nellie
van Laarhoven), Truus Emmers met Marian Hartog, Ria van de Ven met Christ
Tunders, Dick en Ellen de Jong, Ans Wester met Olga van der Meulen, Leo en
Brigid de Wals en Jolien Wiertz met Cor van den Bosch als coach. De werkgroep
komt jaarlijks tweemaal bijeen om het reisprogramma op te stellen, de organisatie
en begeleiding van de reizen te verdelen en om ervaringen uit te wisselen. Dit jaar
is in de bijeenkomsten bezien of de Covid-19 regels uitvoering van reizen mogelijk
maakte. In de bijeenkomst van november bleek dat definitief niet mogelijk en is het
programma voor 2022 opgesteld. De eerste reis in 2022 zou dan weer het begin
van reizen betekenen.
Doel van elke reis is het bezoeken van een of twee bezienswaardigheden. Musea,
historische stadskernen, markante plaatsen of gebeurtenissen. Altijd met gidsen.
Daarnaast bindt het reizen de leden tot gezelschap. Die band wordt extra versterkt
door de gezamenlijke koffie met gebak ’s morgens en het gezamenlijk diner
doorgaans in een bijzonder café of restaurant als afsluiting van de dag. De reizen
zijn op wisselende dagen van de week, ook de weekends, waardoor iedereen
gelegenheid heeft een keer (of meer) deel te nemen. De meerdaagse reis gaat
naar de verder gelegen plaatsen, vooralsnog alle reizen in Nederland.
Cor van den Bosch
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Wandelclub
Elke donderdagmorgen wordt er een
wandeling gemaakt van ongeveer 10 km.
Het startpunt is bij de Lidwinakerk,
Raadhuisstraat 209 in Best.
De groep vertrekt om 09.00 uur.
Vanaf januari 2021 zijn er 27 leden
ingeschreven. Waarvan er 18 actief zijn.
Gemiddelde deelname per keer: 10
De contributie is voor deelname aan de
wandelclub € 5.- per jaar p.p.
16 september heeft de voltallige groep
deelgenomen aan het potverteren.
Het betrof een uitgebreide lunch van een cateringbedrijf “Heerlijck”
Er waren dit jaar 3 wandelingen buiten Best.
• St. Oedenrode
• Moergestel /Oisterwijk
• Eindhoven.
De doelstelling van de wandelclub:
•
•
•
•
•
•

De lichamelijke conditie op een eenvoudige manier bij houden en of
verbeteren.
Aandacht voor de individuele leden qua tempo en afstand.
Deelnemers wijzen op mooie natuurverschijnselen.
Deelnemers gelegenheid geven om ideeën uit te werken voor een
wandeling buiten de dorpsgrens met medewerking van de coach.
De deelnemers laten ervaren dat wandelen ontspanning teweegbrengt.
Belangstelling van de coach bij persoonlijke omstandigheden.
Nelleke Blitterswijk
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Yogaclub
Sinds we in mei 2016 binnen de PVGE
zijn gestart met één yogagroep wordt het
bijna een gewoonte dat er per jaar een
extra yogagroep bijkomt.
Ondanks alle coronaperikelen konden we
in september starten met 5 yoga groepen. We zijn het eerste half jaar van 2021
doorgekomen met yogalessen online via
Zoom en sinds juni konden we weer
voorzichtig de fysieke lessen in de grote
zaal van ’t Tejaterke gaan volgen.
Gedurende het jaar werden we door Judith voorzien van enkele filmpjes met
yogalessen.
De yogalessen in de buitenlucht konden helaas dit jaar - op een enkele
uitzondering na - niet doorgaan vanwege de toch niet al te beste
weersomstandigheden in 2021.
Een eerste lustrumviering, gezellig samenzijn met koffie of een lunch zat er ook dit
jaar jammer genoeg niet in.
Toen begin november de besmettingen, ondanks alle vaccinaties die we hebben
gekregen, weer razendsnel toenamen, mochten we weer met z’n allen in een
beperkte lockdown. QR-code, mondkapjes en ontsmetten waren weer terug van
even weggeweest. Gelukkig hoefden de sportscholen toen niet dicht.
Corona blijkt toch wel een zéér hardnekkig virus te zijn. Hopelijk kunnen we met
de boosterprik er weer een tijdje tegenaan.
Het was wederom een heel roerig jaar maar binnen de yogaclub proberen we met
z’n allen zowel fysiek als mentaal lenig en flexibel te blijven.
Ans van der Steen
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PVGE ZangGroep BestLeuk

ZangGroep BestLeuk en de coronaregels
Gedurende de maanden januari tot augustus waren er vanwege de coronaregels
geen activiteiten voor de ZangGoep BestLeuk mogelijk. Geen nieuwjaarsborrel
met hapjes, geen lenteborrel en zelfs geen meezingmiddag.
Augustus
De eerste bijeenkomst werd pas georganiseerd in augustus in de grote zaal van
het Tejaterke. Buurthuis het Centrum, ons eigen clubhuis, biedt binnen de regels
veel te weinig ruimte. Zingen was gelukkig weer mogelijk op 1,5 meter afstand van
elkaar en in zigzag formatie. Dat betekende steeds 3 lege stoelen tussen
2 personen met op de volgende rij één persoon achter de middelste lege stoel. Het
aantal zitplaatsen op de tribune wordt daardoor verminderd van 150 naar 35. Om
iedereen een zitplaats te bieden zijn daarom nog een aantal stoelen extra nodig.
Duidelijk zichtbaar op de foto is ook de ruime afstand tussen de zangers en het
orkest.
Door de grote onderlinge afstand heb je veel minder steun van elkaar tijdens het
zingen. Je hoort alleen je eigen stem en het zicht op het orkest is minimaal, kortom,
het zingen wordt er niet leuker op. Ondanks een aantal corona gerelateerde
afmeldingen waren de middagen steeds goed bezocht door meer dan 50 leden,
hetgeen aangeeft dat de zangbijeenkomst toch erg wordt gewaardeerd.
In oktober zijn we alvast begonnen met het repeteren van kerstliedjes om goed
voorbereid een samenzang te kunnen organiseren tijdens de kerstmiddag.
Wegens het oplopen van het aantal corona besmettingen heeft het PVGE-bestuur
moeten besluiten de kerstmiddag niet te laten doorgaan.
Ook de repetitiebijeenkomst van december is na enig overleg niet doorgegaan.
Jubileum
Op dinsdag 3 november bestond de ZangGoep BestLeuk 10 jaar.
Wij hebben dit niet kunnen vieren met een vorstelijk buffet zoals gebruikelijk .
Ton van der Steen
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Bijlage 3: Verslag Reiscommissie
De reiscommissie verzorgt de organisatie en begeleiding van bus-dagtochten en
meerdaagse bus- en vliegreizen. De commissie bestond in 2021 uit acht leden en
een vertegenwoordiger van de leden die gekozen werd in de Algemene
Ledenvergadering. De leden zijn Cor van den Bosch -voorzitter-, Rob Bol penningmeester-, Truus Emmers, Gerdie van Daal, Ria van de Ven, Wim Steenks,
An Kooijmans en Lenie Rijkers, de functie van ledenvertegenwoordiger is vacant.
Voor 2021 was de planning een programma van 3 dagtochten en 3 meerdaagse
reizen:
- eind april, dagtocht 2e Maasvlakte
- mei/juni meerdaagse reis België
- begin juli, dagtocht Biesbosch
- eind juli, meerdaagse reis Duitsland
- augustus/september meerdaagse extra rustige reis Friesland
- medio oktober dagtocht Canal de Centre scheepslift Strépy-thieu
Vanwege de Covid-beperkingen en
risico’s van quarantaines onderweg koos
de commissie voor reisdoelen in
Nederland of niet te ver over de grens in
Duitsland of België. Er konden echter
slechts twee reizen aan het einde van het
jaar worden uitgevoerd. Het betreft de
vijfdaagse reis naar Friesland in oktober,
met een reisplan voor onze oudere leden
en dagtocht in november naar België,
Strépy, de sluis met scheepslift. De
andere geplande reizen konden geen
doorgang vinden in verband met de reisbeperkingen als gevolg van Covid-19. Ter
voorbereiding van de reizen en van het programma van 2022 kwam de commissie
viermaal bijeen.
Om met de reizigers en nieuwe belangstellenden over deze reizen nog eens
herinneringen op te halen en nieuwe
plannen voor het volgend jaar te
bespreken is er jaarlijks in oktober een
grote informatiebijeenkomst. Dit ‘Trefpunt
Reizen’ kon helaas door de Covid
beperkingen geen doorgang vinden.
Omdat inmiddels wel een programma
voor 2022 is voorbereid wil de commissie
proberen deze Informatie- middag in
oktober 2022 te houden.
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Voor 2022 is het eerder geplande programma voor 2021 aangehouden en
aangevuld:
Januari, busdagtocht naar musical Aladdin - avondvoorstelling
eind april, dagtocht Duit industrieel erfgoed
Mei, busdagtocht naar de musical ‘Dagboek van een herdershond’ – late
middagvoorstelling
Mei/juni, zesdaagse reis België, Vlaanderen (West-Vlaanderen).
begin juli, dagtocht Biesbosch
eind juli, vijfdaagse reis Duitsland, Sauerland.
September/oktober rustige vijfdaagse reis in Nederland, Drenthe.
Wij hopen van harte in 2022 weer een volledig en mooi reisprogramma te kunnen
uitvoeren.
Cor van den Bosch
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Bijlage 4: Evenementen in 2020
Dit jaar heeft de evenementen commissie
door de corona omstandigheden minder
evenementen georganiseerd als de
voorgaande jaren. In het begin van 2021
verschillende evenementen georganiseerd maar door de omstandigheden
steeds weer moeten annuleren.
Daarom besloten om tot en met
september niets meer te organiseren.
En jawel 7 september zijn we een
gezellige middag naar de midgetgolf baan
in Spoordonk geweest.
De aanwezige deelnemers vonden het een geslaagde middag en zeker voor
herhaling vatbaar.
23 september een lezing georganiseerd over de tweede wereldoorlog die ook weer
goed bezocht werd. En de deelnemers ook weer positief gereageerd, vooral over
het stukje van Best.
20 oktober hebben we het Daf museum in Eindehoven bezocht waar we door de
gids een uitgebreide rongleiding kregen met leuke details over de familie van
Doorn.
15 Oktober heeft de evenementen commissie haar medewerking verleent aan de
informatiemiddag. Een jaarlijks terugkerend evenement waar leden zich kunnen
oriënteren op wat de PVGE te bieden heeft.
18 November zijn we naar de brouwerij VandenOIrsprong in Oirschot geweest,
waar we door een enthousiaste gids werden rond geleid en waar we in de gasten
kamer een heerlijk blond biertje kregen geserveerd. Na de rondleiding nog een
verrukkelijk amber biertje in de gelagkamer en konden we voldaan huiswaarts
keren.
Zoals jullie hebben kunnen lezen kan de geplande Kerstviering i.v.m. de corona
maatregelen geen doorgang vinden. We hadden een leuk programma voor jullie in
petto maar helaas. Hopelijk kan het
volgend jaar wel doorgaan.
Kees van Haaren
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Bijlage 5: Belangenbehartiging
PVGE acht het van groot belang dat naast een breed aanbod van culturele en
recreatieve activiteiten aandacht wordt besteed aan het welzijn en de belangen
van onze leden en breder van alle senioren van Best. In het bestuur is daartoe
plaats voor twee bestuursleden, een bestuurslid voor de individuele
belangenbehartiging -persoonlijke aandacht geven aan de individuele seniorenen een bestuurslid voor de collectieve belangenbehartiging -aandacht geven aan
de belangen van de senioren als gehele groep-.
In 2021 is de individuele belangenbehartiging in het bestuur vertegenwoordigd
door Annelies Berende en voor de collectieve belangenbehartiging Luud
Raaijmakers.

A. Individuele Belangenbehartiging – De Handreyking
Afscheid Geertje Peeters
Dit jaar moesten we afscheid nemen van Geertje Peeters.
Zij zorgde voor een warme teamgeest. Zij genoot van het
bezoek aan onze leden die hun huwelijksjubileum vierden.
Zij leefde mee met mensen die iets verdrietigs te verwerken
hadden.Tekenend voor haar empathie is dat een medelid
dat vanwege afnemende gezondheid acuut moest
verhuizen naar een zorginstelling ver weg door haar bezoek
een heerlijke middag beleefde. Velen van ons konden haar
bijzondere afscheidsviering bezoeken.
Afscheidsviering
Wilt u haar afscheid (her-)beleven dan is dit tot uiterlijk 15 oktober 2022 mogelijk
via:
https://kerkdienstgemist.nl: klik door en selecteer: => Noord-Brabant => Best =>
Protestantse Kerk Best => Alle uitzendingen => naar beneden scrollen =>
15 oktober 2021.
► Vreugde en Verdriet
De belangenbehartiging van individuele leden wordt uitgevoerd door de
commissie “De Handreyking”. Daarin zijn leden actief, die andere leden helpen
en ondersteunen bij verschillende zaken, zoals hieronder uiteengezet.
De groep Vreugde en Verdriet zorgt voor een bloem, kaart en een luisterend oor
bij vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen in het leven van onze leden:
1. Hanny van Laarhoven maakt voor de “PVGE-Best-kroonverjaardagen”
(65, 70, 75, 80, 85 en 90 en vervolgens elk jaar) prachtige felicitatiekaarten.
Ook verzorgt zij kaarten passend bij huwelijksjubilea, ziekte en overlijden.
2. Riet Franken schrijft met haar prachtig handschrift de kaarten voor de
kroonverjaardagen.
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3. Siem Berende, Riet Franken, Cobie Kemner, Jan Maas, Marie-Louise
Matheeuwsen, Ria van de Waardenburg en Annelies Berende zorgen voor
de bezorging van deze kaarten.
Op deze wijze zijn in 2021 214 (2020: 233, 2019: 237) kaarten gemaakt,
geschreven en bezorgd.
4. Dit jaar kregen we van 4 PVGE-paren informatie over hun huwelijksjubileum.
We hebben met allen contact gehad en sommigen konden bezocht worden
door Marie-Louise Matheeuwsen, Geertje Peeters, Cobie Kemner, Ria
Prinssen en/of Ria van de Waardenburg.
Na toestemming plaatsten we een verslag met foto in Actief.
5. Voor de kerstdagen bezochten zij ook onze 90Plus leden en ernstig chronisch
zieke leden met een kerststukje. Zij konden 40 mensen blij maken.
6. Nellie Leijtens heeft gedwongen door haar persoonlijke omstandigheden alles
overgedragen aan Marie-Louise Matheeuwsen. Voorheen zorgden zij samen
voor een kaartje wanneer vernomen werd dat een van onze leden ernstig ziek
is of verstuurden condoleance kaarten voor de nabestaanden van onze
overleden leden. In totaal hebben zij kaarten naar het juiste adres verstuurd of
gebracht.
7. Ali Martis heeft aangegeven dat zij graag onze zieke leden in het ziekenhuis,
revalidatie- of in het verpleeghuis zal bezoeken. Helaas was dat dit jaar door
corona weer niet mogelijk.
8. Vreugde en Verdriet schonk ook aandacht aan onze leden die om welke
reden dan ook alleen zijn komen te staan.
9. We vinden het fijn wanneer u ons laat weten wanneer een bezoekje, praatje of
kaartje op prijs wordt gesteld. Wij kunnen het niet “ruiken”.
U kunt daarvoor contact opnemen met Marie Louise Matheeuwsen (372907)
of Ria Prinsen (397329)
Wanneer bezoek in zieken-, revalidatie of verpleeghuis op prijs gesteld wordt
neem contact op met Ali Martis (371175)
► Thuisadministratie
Paul de Lange (396905) heeft in augustus de basismodule ondersteuning en op
2 december de cursus Administratieve Ondersteuning gevolgd. Hij staat nu
volledig klaar u te ondersteunen bij alle vragen die te maken hebben met het op
orde brengen en houden van uw administratie. Het is fijn wanneer u hem de kans
geeft u te helpen.
► Vervoershulp
Bij de PVGE vinden we het belangrijk dat iedereen aan de PVGE-evenementen
kan deelnemen. We nemen aan dat men bij clubactiviteiten er samen voor zorgt
dat iedereen kan komen.

32

Wanneer u anderen mee kunt nemen of zelf geen vervoer hebt naar een bepaald
evenement kunt u dit aangeven op het aanmeldingsformulier. Er wordt dan
gekeken of we een match kunnen maken.
Voor vervoer naar andere activiteiten dan die van de PVGE kan men zich wenden
tot de Algemene Hulpdienst in Best, tel. 0499-770136 (op werkdagen van 10.00
tot 11.30 uur) b.g.g. 0499-770100. Het is verstandig dit minstens drie dagen van te
voren aan te vragen.
► Klushulp
Voor klussen in en om het huis bij PVGE-leden heeft Harry Zenner zich in 2021
wederom beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld bij een losgekomen gordijnrail, een
lekkende kraan, een klemmende deur, een op te hangen schilderij enz. Harry is
vooral handig in hout en elektra.
Harry hoopte in 2022 meer klussen te mogen doen.
► Cliëntondersteuning (Nota Bene / Let Op voor alle inwoners van Best!)
- denkt met u mee, helpt bij het verwoorden van uw vraag of probleem rondom
zorg en ondersteuning
- luistert naar u en uw naasten
– helpt u op weg in de doolhof van zorg en ondersteuning
- is aanwezig bij het zgn. keukentafelgesprek
- bespreekt met u de mogelijkheden wanneer er iets niet goed gaat
Annelies Berende (PVGE) en Ben de Klerk (KBO) zijn onder auspiciën van de
SeniorenRaadBest opgeleid als cliëntondersteuner.
Ben heeft ook expertise op het gebied van inkomen en aanvullende
inkomensvoorzieningen.
Tijdens de korte periode van versoepelde Coronamaatregelen heeft Arida
Verburg de opleiding Vrijwillige Onafhankelijke Cliëntondersteuner kunnen
afronden.
Ben heeft vanwege persoonlijke omstandigheden zijn activiteiten op een zeer
zacht pitje moeten zetten. Hopelijk kan hij in 2022 de draad weer oppakken.
Afgelopen jaar werd ondersteund bij hulpvragen over huishoudelijke hulp,
verhuizing, traplift, inkomen, taxbuspas, gehandicaptenparkeerkaart,
dagbesteding, persoonlijke begeleiding en vervangende mantelzorgactiviteiten.
Ook ondersteunden we bij evaluatie-overleg met de zorgaanbieder en bij het
realiseren van een PGB (Persoons Gebonden Budget).
Annelies Berende is bereikbaar via telefoon 06 36514118 of email:
anneliesberende@hotmail.com
Ben de Klerk (KBO) via telefoon: 06 26973203 of email:
bjjdeklerk@onsbrabantnet.nl
Arida Verburg via telefoon: 06 40477162 of email: arida.verburg@outlook.com
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B. Collectieve Belangenbehartiging
► Adviesraad Sociaal Domein Best (ASDB)
Annelies Berende is op persoonlijke titel lid van de ASDB. Deze raad adviseert
het college van Burgemeester en wethouders over hoe mensen in Best beter
mee kunnen doen bij vraagstukken rond Wmo, preventieve zorg, zorg,
jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen’ (Dit alles samen vormt
het zogenaamde “sociaal domein”). Afgelopen jaar hebben zij onderzocht op welke
manier burgers mee mogen denken (participeren) over het beleid in Best. Heeft u
suggesties voor verbeteringen in Best op het gebied van zorg, werk, inkomen en
jeugd, kortom over hoe iedereen in Best op een zo goed mogelijke manier kan
meedoen? Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de Adviesraad Sociaal Domein
daar aandacht aan zou moeten besteden? Laat het dan weten aan Annelies
Berende tel 06 36514118 of email: anneliesberende@hotmail.com
Annelies Berende
Medio dit jaar is de rapportage van het in 2021 gehouden Behoefte Onderzoek
Senioren in Best gepresenteerd. Tevens zijn de resultaten van de GGD
gezondheidsmonitor 2020-2021 beschikbaar gekomen. De resultaten en de
daaruit voortvloeiende gedane aanbevelingen met betrekking tot gezondheid,
welzijn en wonen in Best en moeten leiden tot een gemeentelijk beleid voor de
senioren in Best in de komende jaren. Ten behoeve van het tot stand komen van
beleid en het toetsen van de opvolging in de uitvoeringsfase is een werkgroep
ingesteld die vanuit de collectieve belangen voor de senioren, via de Senioren
Raad Best, haar inbreng gaat leveren in discussie met de gemeente.
Luud Raaijmakers
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Belastingservice voor belastingjaar 2021 van PVGE-Best, Oirschot e/o.

Voor veel senioren is het invullen van de jaarlijkse aangifte een groot probleem.
Daarom hebben de gezamenlijke ouderenbonden een belastingservice in het
leven geroepen volgens het principe voor ouderen door ouderen. Dat hiermee in
een behoefte wordt voorzien blijkt wel. Jaarlijks helpen vrijwillige belastinginvullers Brabantse senioren in de hele provincie met maar liefst 20.000 aangiften.
Hierbij gaat het om eenvoudige belastingopgaves.
Het is alweer het 15e jaar dat wij als PVGE belastingservice op pad gaan om
ondersteuning te verlenen. Na de opfriscursus zijn wij weer volledig inzetbaar. Wij
zullen ons desgevraagd weer legitimeren met de uitgereikte legitimatiepas.
Wij helpen U niet alleen met de belastingaangifte voor 2021, maar ook met de
mogelijke huur- en zorgtoeslag.
Mocht u zich aangesproken voelen om ons team volgend jaar te willen
versterken, bel dan gerust even naar Leo de Wals 0499 310309.
Leo de Wals
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Bijlage 6: PR & Communicatie
Het was weer een jaar met uitdagingen:
Net als in 2020 waren er in 2021 als gevolg van corona opnieuw minder
evenementen om over te berichten. Daardoor was het voor de redactie
steeds een uitdaging om de nieuwsbladen en -flitsen goed gevuld te krijgen.
Toch is het gelukt om 6 nieuwsbladen (papier en digitaal) en 8 nieuwsflitsen
(alleen digitaal) met veel interessante artikelen aan onze leden aan te
bieden, inclusief een extra dikke december.
Ondersteuning is gegeven aan de presentaties voor de jaarvergadering en
de clubcoach bijeenkomst.
De redactie is uitgebreid met Nans Heldoorn als vaste schrijfster van
artikelen. Lucy Neggers had zich toegelegd op het schrijven van artikelen
over de clubs, maar heeft besloten te stoppen met haar redactiewerkzaamheden. De rest van het team is onveranderd met John Peeters als
redacteur, Gerard Wienk als vormgever, Herman Wester en Paul Sijbers als
webmaster en Koos Mulder als teamcoach annex bestuurslid. Koos is ook lid
van Commissie PR & C en verantwoordelijk voor het organiseren van de
distributie van Actief. Vier bezorgers zijn moeten stoppen, twee
reservebezorgers hebben een wijk vast overgenomen, van de twee
resterende wijken moet nog een vaste bezorger worden benoemd.
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld voor de open vacatures voor: 1)
extra vormgever naast Gerard Wienk en 2) als (reserve)bezorger.
Veel werk wordt gestoken het creëren van een foutloos document. Eerst
wordt naar de schrijfstijl gekeken door John Peeters, daarna wordt de losse
kopij gecontroleerd op taal en stijlfouten door Herman, Paul en René
Hendriks. Na de opmaak door Gerard wordt een proefeditie gecreëerd die
nogmaals op inhoud (met name het bestuur) en taalfouten (redactie en
correctieteam) wordt gecontroleerd en gewijzigd in het opgemaakte
document (Herman en Paul).
Het redactieteam komt minimaal eenmaal per maand, kort na de bijeenkomst
van het bestuur, bijeen om de planning van de komende maand te bespreken
maar ook met ideeën te komen hoe het proces te verbeteren en hoe deze in
te voeren. Het idee is om, via de uitwisseling tijdens de Commissie PR & C
bijeenkomsten, meer gebruik te gaan maken van de ideeën en werkwijzen
van de andere verenigingen. Enkele voorbeelden daarvan zijn de enquête
uitgevoerd begin dit jaar en de nieuwe flyer.
Een grote uitdaging voor eind 2021 en begin 2022 is het inrichten van de
nieuwe website, dat veel werk gaat betekenen en veel onzekerheid hoe dit
door de, veelal minder computer georiënteerde, gebruikers ontvangen zal
gaan worden.
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Veel aandacht is gegeven aan de foto’s, waarbij Jolien Wiertz betrokken is bij
het maken van de foto’s en Paul Sijbers als beheerder van de foto’s. Van
elke clubs zijn nieuwe foto’s gemaakt welke bij artikelen over clubs gebruikt
kunnen worden. Ook zullen van activiteiten en evenementen foto’s worden
gemaakt die veelal op de website gebruikt zullen worden.
De jaarkalender voor 2022 zal op dezelfde manier worden vormgegeven als
die van 2021. Het bevat een overzicht van de clubs met de vergaderlocaties
en de data wanneer ze bijeenkomen, maar ook de meest belangrijke data
van de publicaties. Om zoeken maximaal te beperken bevat het links die
verwijzen naar de webpagina’s van de organiserende clubs en
georganiseerde activiteiten.
Voor de communicatie tussen het bestuur en de clubs enerzijds en de
redactie anderzijds wordt een maandkalender bijgehouden, waarin de te
verschijnen publicaties, de auteur en wanneer de kopij ingeleverd moet zijn.
Binnen de redactie wordt de status van de artikelen, in behandeling bij de
redactie, bijgehouden in de zogenaamde AAA-file. Bijvoorbeeld: is het artikel
al ontvangen, wie is verantwoordelijk voor het bewerken ervan, wie kijkt het
na, waar is het opgeslagen, etc.
Het redactiestatuut beschrijft de activiteiten welke door de redactieleden
worden uitgevoerd. Zelfs het maken van bijzondere activiteiten zoals (het
assisteren bij) het maken van opnamen van lezingen en maken van
gepersonifieerde etiketten, brieven en enveloppen is erin opgenomen.
Namens de redactie
Koos Mulder
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Bijlage 7: Commissies en functionarissen in 2021
Evenementencommissie

Reiscommissie

De Handreyking
Vreugde & verdriet

Belastinghulp

Thuisadministratie
Klushulp
Kascontrolecommissie

Notulencommissie

Kees van Haaren (vz)
Corry Bolhuis
René Hendriks
Olga van der Meulen
Huub van de Moosdijk
Margriet de Vos
Cor van den Bosch (vz)
Gerdie van Daal
Rob Bol
Truus Emmers
Wim Steenks
Ria van de Ven
Lenie Rijkers
Annelies Berende (vz)
Siem Berende
Riet Franken
Cobie Kemner
Hanny van Laarhoven
Nellie Leijtens (tot 15-12-2021)
Jan Maas
Ali Martis
Marie-Louise Matheeuwsen
Geertje Peeters (†8-10-2021)
John Peeters
Ria Prinssen
Ria v.d. Waardenburg
Leo de Wals (co)
Jan van Boekel
Toos de Groen
Mart Jacobs
Ton van der Steen
Paul de Lange
Harry Zenner
René Hendriks
Remy Remery
Ton van der Steen
Truus Bot
Dick de Jong
Lenie Rijkers

38

Websitebeheer
Ledenadministratie
Financiële administratie
Nieuwsbrief redactie

Vervoerservice
WMO-cliënten ondersteuning
Nieuwsbrief bezorging en
Verzendklaar maken

Commissie *)
Theatervoorstellingen

Commissie Treinreizen *)

LeaWeb coördinator

Herman Wester en Paul Sijbers
Betty Kon
Gerry Geurds
Betty Kon
Nans Heldoorn
Koos Mulder
John Peeters
Gerard Wienk
Annelies Berende
Annelies Berende
Hanny Arts-Jans
Pierre Prinsen
Nelleke Blitterswijk-de Weger Fred Robert
Corry Brands
Paul Brink
Jolanda Doorn-Bos
Chris Geerts
Riet Franken
Christ Tunders
Ger Groels-Albers
Yvonne Hak-van Geffen
Ger Hendriks-Poell
Jet Hoens
Ellen de Jong-Klarenbeek
Peter Kneepkens
Alie Lekkerkerker-Harmsen
Jan Maas
John Peeters
Mickie Scheltema-Ligtvoet
Tillie Sillen
Margrhet Stamps-van der Sangen
Ans van der Steen-Couwenberg
Jaqueline Tonneijk-Krijne
Mary Zoethout-Overmars
Wim Zijlstra (vz)
Nelleke-Blitterswijk-de Weger
Hellen van de Vleuten
Jan van de Vleuten
Jolien Wiertz en Cor van den Bosch (vz)
Truus Emmers en Marian Hartog
Ria v.d. Ven en Christ Tunders
Olga van der Meulen en Ans Wester
An Kooijmans en Lenie Rijkers
Ellen en Dick de Jong
Brigid en Leo de Wals
John Peeters

*) Het betreft commissies binnen een club
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Bijlage 8: Bestuur PVGE Best in 2021

Voorzitter
Cor van den Bosch
Stoelenmatter 41
5683 NP Best
tel. 0499 330044
E-mail:
voorzitter@
pvge-best.nl

Secretaris
Christ Tunders
Raadhuisstraat 46
5683 GG Best
tel. 0499 391623
E-mail:
secretaris@
pvge-best.nl

Individuele
Belangenbehartiging PR&Communicatie
Annelies Berende
Koos Mulder
Hulst 5
Esdoornstraat 19
5682 HX Best
5682 CM Best
tel. 06 36514118
tel. 0499 850180
E-mail:
E-mail:
clientondersteuner@ pr-communicatie@
pvge-best.nl
pvge-best.nl

Lokale Collectieve
Penningmeester Belangenbehartiging
Rob Bol
Luud Raaijmakers
Wintereik 1
Dijkbeemd 28
5682 HN Best
5682 JR Best
tel. 06 22904310
tel. 06 12763745
E-mail:
E-mail:
penningmeester@ collectievebelangen
pvge-best.nl
behartiging@pvge-best

Coördinator Clubs
Sjef van Gastel
M. de Ruijterstr. 62
5684 BM Best
tel. 0499 390355
E-mail:
clubcoordinator@
pvge-best.nl
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Evenementencie
Kees van Haaren
Hulst 11
5682 HX Best
tel. 0499 393671
E-mail:
evenementen@
pvge-best.nl

